
Vážení návštěvníci a příznivci knihovny,
prázdniny jsou za námi a my se postupně vracíme k plnému provozu. V září bude knihovna
otevřena každý všední den od 8:30 do 1 9:00. www.mzk.cz/aktuali ty/oteviraci-doba-v-zari
Na klasickou otevírací dobu (od 8:30 do 22:00) se můžete těšit opět od října.

Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na vás opět v knihovně.
Moravská zemská knihovna

O prázdninách jsme uspořádali menší facebookovou anketku o
tom, po kom by se měly jmenovat nové ind ividuální studovny –
šestnáct vítězů naleznete zde. Děkujeme všem, kdo se do naší
ankety zapoj i li . Staré ind ividuální studovny jsme odstrani li
během prázdninového období a nové se vám pokusíme
zpřístupnit v co nejkratším termínu.

Zpřístupnili jsme pro vás další databázi – Factiva je unikátní
informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z
oblasti obchodu a ekonomiky. Více na:
http://www.mzk.cz/aktuali ty/pristup-do-databaze-factiva

Máte u nás nějakou nevyřízenou pokutu, ale nemáte k nám
zrovna cestu? Od nynějška nemusíte kvůli pokutám do MZK
osobně – začali jsme při j ímat online platby platebními kartami
prostřednictvím systémů vufind a aleph. Více informací zde.

Vylepši li jsme také stránku s našimi službami
www.mzk.cz/sluzby. Budete-li mít ke stránce jakékoli
připomínky, neváhejte nás kontaktovat. A jakých služeb
nejčastěj i využíváte vy? Hlasujte v naší anketce:
http://bi t. ly/dotaznik-sluzbyMZK
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http://duha.mzk.cz/blog/hlasujte-pro-sve-oblibene-vedce-individualky-v-mzk-ponesou-jejich-jmena
http://bit.ly/dotaznik-sluzbyMZK
http://bit.ly/dotaznik-sluzbyMZK
www.mzk.cz/sluzby
http://www.mzk.cz/aktuality/pristup-do-databaze-factiva
https://www.mzk.cz/aktuality/pokuty-je-nyni-mozno-platit-i-online


středa

1 0. 9.
1 8:00

Mgr. Lucie Heilandová:
Rajhradský klášter za prvních opatů
Přednáška v rámci projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní
fenomén. Vstup zdarma. Videokonferenční místnost / 4. patro

středa

24. 9.
1 8:00

Mgr. Eva Richtrová: "Státní úřad pro věci církevní postaral se o
zajištění požadavků věřícím k uspokojení tužeb v akcích
vzpomínkových náboženských předmětů."  
Přednáška. Vstup zdarma . Videokonferenční místnost / 4. patro

středa

24. 9.
1 9:00

Prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.:
Okruh Kondorů
Procházka málo známými oblastmi chi lských Alp. Vstup zdarma.

Konferenční sál / Přízemí
čtvrtek

25. 9.
1 7:00

Školení: Bezplatné databáze patentů
Na školení se formou praktických ukázek seznámíte se základními
vyhledávacími možnostmi ve vybraných bezplatných patentových databázích.
Nutnost registrace. Počítačová učebna / 6. patro

úterý

9. 9.
1 6:30

Reading Group: Outliers / Malcolm Gladwell
Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné
anglicky psané li teratury. Setkání skupiny probíhaj í v angličtině a konají se
jednou měsíčně. Vstup zdarma. Malý sál/ 6. patro

pátek

1 9. 9.
1 7:00

Promítání: Blues pro sólo matky
Film zachycuje d ivadelní projekt nezaměstnaných matek samoživi telek, které se

po mateřské dovolené snaží vráti t na pracovní trh. Režie: I veta Grófová.
Vstup zdarma. Konferenční sál / Přízemí

neděle

7. 9.
1 8:00

Koncert: Harmonie des Anges
Loutna v hudbě rajhradského kláštera 1 8. století. Účinkující: Jan Čižmář —

barokní loutna. Vstupné dobrovolné.
Benediktinské opatství Rajhrad
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http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-rajhradsky-klaster-za-prvnich-opatu
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prednaska-statni-urad-pro-veci-cirkevni-postaral-se-o-zajisteni-pozadavku-vericim-k
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prof-rndr-miloslav-druckmuller-csc-okruh-kondoru
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/skoleni-bezplatne-databaze-patentu
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/koncert-harmonie-des-anges
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/reading-group-outliers-malcolm-gladwell
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/promitani-blues-pro-solo-matky


začátek

20. 9.
konec

1 2. 1 0.

Výstava písanek a učebnic
Výstava z in iciativy projektu   MEET CZECH DESIGN
Vstup zdrama.

Foyer / 1 . patro

začátek

1 4. 5.
konec

30. 1 0.

"An vědy a umění miloval..." Milovníci a mecenáši
věd a umění v řeholním rouše.
Výstava v rámci projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.

Benediktinské opatství Rajhrad

Přehled akcí naleznete také na: www.mzk.cz/KalendarAkci

Podrobnější informaci o každé akci zde uvedené najdete vždy minimálně 1 4 dní před jej ím

konáním.

VSTUP na všechny akce MZK je VOLNÝ (pokud není uvedeno j inak) .

Sobota a neděle 6. a 7. září 201 4 / 9:30 - 1 1 :30 a 1 3:00 -1 6:30 / Benediktinské opatství Rajhrad

Prohlídky prelatury v rámci projektu Benediktinský klášter
Rajhrad jako kulturní fenomén.
Návštěvníci si budou moci vybrané místnosti prelatury prohlédnout v takovém stavu, jak je v roce
1 990 opusti la armáda. Prohlídka bude zcela mimořádně obohacena o návštěvu pracovny básníka
Josefa Suchého. Vstupné dobrovolné.

VVýýssttaavvyy

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
www.mzk.cz
www.facebook.com/mzk.cz
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http://www.mzk.cz/KalendarAkci
www.mzk.cz
https://www.facebook.com/mzk.cz
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-pisanek-ucebnic
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/vystava-vedy-umeni-miloval-milovnici-mecenasi-ved-umeni-v-reholnim-rouse
http://www.mzk.cz/sluzby/akce/prohlidky-prelatury-benediktinske-opatstvi-rajhrad



